
Z dnešního evangelia: 

   V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius 
Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným 
knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem  
v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem  
v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel  
na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého 
okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny 
hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas 
volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte 
mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora  
a každý pahorek srovnán; kde je co křivého,  
ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý 
člověk uzří Boží spásu.“                                         (Lk 3,1-6) 

 

 
 

K zamyšlení 
   Mesiáš. Ve skutečnosti nejde jen o jeho postavu. Vždy 
to znamená sérii událostí spojených s jeho vystoupením, 
rozbití pout, která znemožňují život, a pád těch, kteří 
tato pouta nasazovali. Bůh do široka otevírá své srdce 
těm, kteří touží po záchraně, ať jsou jakkoliv maličcí. 
Kristus ale není mesiáš – politik. Je Bůh, který otevírá 
cestu k Bohu Otci. A ta se má zpřístupnit každému, kdo 
touží Otce potkat. To je jeden z klíčů k milostivému 
Roku milosrdenství, který v tomto týdnu začne.  (vira.cz)  

Modlitba 

Díky, Pane, za Tvoji lásku k nám, která se projevuje 

také tím, že nám dáváš návod pro náš život. 

Ubezpečuješ nás, že jsi s námi, že Tvoje ruka ještě 

nikoho nepustila. 

Díky, Pane, že nám nabízíš otevřenou budoucnost  

a završení dějin Tvým slavným příchodem. 

Díky, Pane, že rozumíš našim obavám a pomáháš nám 

nepropadat  malomyslnosti 

a beznaději ani ubíjejícímu strachu. 

Díky, Pane! 

 

 

 

 

 

Adventní duchovní obnova se bude konat v sobotu 
12.12. 2015 od 14.00 hod. v Litoměřicích v DDKT.  

Povede ji  P. Adrián Zemek. 
Všichni jste srdečně zváni. 

 

 

MYŠLENKY PRO ŽIVOT 
 Náboženství je věc absolutně nezastupitelná,  

je základním tvůrcem společenského řádu. 
 Hledej ve smyslu svého bytí ducha a šlechetnost. 
 Všechny dobré, ušlechtilé a krásné věci a činy 

umocněné vírou dostávají hlubší smysl. 
 

 
 

 
 

 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2,  
410 02 Lovosice 
webové stránky: 

farnostlovosice.cz 

 

 

 

 

 

 

8. prosince začíná Svatý rok, rok Božího 
milosrdenství 

AKTIVITY V TÝDNU: 
 

+ Modlitební skupina Út od 15.30 hod. 
 

Odpověď k žalmu – neděle  6.12. 2015 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

„Hospodin s námi udělal velkou věc, 
naplnila nás radost.“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

LOVOSICE Út – v 16.30 hod. v kostele 

St – v 7.30 hod. v kapli na faře 

Čt – v 7.30 hod. v kapli na faře 

Pá – v 16.30 hod. v kostele 

Ne – v 9.00 hod.  

SULEJOVICE Ne – v 10.30 hod. 6.12. zrušena 

MILEŠOV Pá – v 9.00 hod. (zámecká kaple) 

VELEMÍN        So – v 10.00 hod. 

 

VÁCLAV č. 46. (2015) 

6.12.2015 
 

2. neděle adventní (C) 

http://farnostlovosice.hu.cz/


 

NĚKTERÉ PAMÁTKY V TÝDNU 
 

 

7. prosince – pam. sv. Ambrože, biskupa 
učitele církve 

 

    Narodil se pravděpodobně kolem roku 340  
v Trevíru, na Mosele v Galii (dnes v Německu). Jeho 
otec patřil k římské šlechtě a byl prefektem 
reprezentujícím císaře v polovině západní Evropy 
jako guvernér. Vystudoval v Římě řečnictví a práva. 
Když ho povinnosti úřadu konzula zavedly z Uyrie 
do Milána, byl tam nečekaně zvolen biskupem města 
a 7.12. 374 vysvěcen. Po svědomitém doplnění 
znalostí se osvědčil jako vynikající pastýř a učitel 
svěřeného lidu. Hájil čistotu pravé víry proti ariánům 
a s odvahou se stavěl i proti zneužívání císařské moci. 
Byl výmluvným kazatelem a významným autorem 
mnoha teologických spisů i liturgických hymnů. 
Zemřel o velikonoční vigílii. 
 

8. prosince – Slavnost Panny Marie, počaté  

bez poskvrny prvotního hříchu – doporučený svátek  

9. prosince – nez. pam. sv. Jana Didaka 

Cuauhtloatzina,  
11. prosince – nez. pam. sv. Damasa I., papeže 
12. prosince – nez. pam. Panny Marie Guadalupské  
13. prosince – 3. neděle adventní – neděle Gaudete.  

 

INTENCE MŠÍ SV. 

 

Ne – 6.12.2015 – v 9.00 hod. Mše svatá na zakončení 
vizitace - za farníky 

                                v Sulejovicích – v 10.30 hod. zrušena 
Út – 8.12.2015 – za † Marii Kupěcovou 
Ne – 13.12.2015 – v 9.00 hod. za † manželé Havlíkovy, 
kteří dlouhá léta hrali u nás na varhany a za † dceru        
           v Sulejovicích – v 10.30 hod. za † Józefu 
Ženíškovou 

 
Z pastýřského listu na 1. neděli adventní 2015 

Rok milosrdenství 
 

    Bratři a sestry, vstupujeme do mimořádného Svatého 
roku - Roku Božího milosrdenství. Svatý otec František 
si přeje, abychom otevřeli svá srdce a pozorněji vnímali 
projevy Boží lásky a současně abychom i my s laskavostí 
a křesťanskou dobrotou přistupovali ke svým bližním. 
Denně si uvědomujeme svou křehkost a hříšnost,  
ale s lítostí, tedy s touhou po odpuštění, dostáváme 
vždy příležitost k novému začátku právě díky Božímu 
milosrdenství. Opětovně získáváme naději a máme  
ji dopřávat i druhým. (…) 
 

    Osobním vrcholem Svatého roku milosrdenství  
pro každého z nás bude putování ke Svaté bráně, která 
poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka 
otevřena také v diecézích. V naší diecézi se otevřou 
Brány milosrdenství čtyři: 

-   v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích na 3. neděli 
adventní dne 13. 12. 2015 v 10 hod. 
-   v poutním kostele sv. Martina a Navštívení Panny 
Marie v Liběšicích u Žatce na 4. neděli adventní  
20. 12. 2015 v 10 hod. 
-    v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném 
v Podještědí na svátek Svaté Rodiny v neděli 27. 12. 2015 
v 10 hod. 
-    v poutním kostele Navštívení Panny Marie 
v Bozkově v neděli 17. 1. 2016 v 10 hod. 
 

   Na těchto místech, obdařených odpustkovými 
dobrodiními, budou též k dispozici „misionáři 
milosrdenství" s papežskými zpovědními pravomocemi. 
Požehnaný Svatý rok Božího milosrdenství přeji 
a na přímluvu Panny Marie žehnám vám všem.  
                                                                                Váš + Jan  

 

Nesplněné úkoly 
(Mireia Ryšková) 

 

   A zase se blíží konec jednoho roku. Uplývá jeden  

za druhým ve zrychleném tempu. Je opět advent, čas 
čekání a naděje, čas odevzdání. Sebeodevzdávání.  
V práci nás čeká závěr roku, kdy je třeba vydat počet  
ze vší své činnosti, utracených financí, splněných  
či nesplněných úkolů, uzavřít celý rok. Snažíme se ještě 
dohnat, co se dá, nesplněné úkoly nás stresují, protože 
se prostě už nedají zvládnout. A k tomu chystat oslavu 
Vánoc. 
   Tato hektičnost posledního měsíce v roce ostře 
kontrastuje s tím, co by bylo podle našich představ 
záhodno prožívat. Téměř bychom si přáli, aby Advent  
a Vánoce byly někdy jindy, ne zrovna na konci roku.  
To bychom si je teprve vychutnali! To bychom si našli 
ten pravý čas na Boha! Nemá cenu říkat, že dárky  
na Vánoce má člověk kupovat s předstihem, úkoly plnit 
průběžně a vyúčtování dělat již v listopadu, protože  
to stejně nefunguje. Ale má cenu se na chvíli zastavit, 
nenechat se onou hektičností zcela pohltit. 
   Advent je o naději a sebeodevzdání. Obé spolu úzce 
souvisí. V Lukášově evangeliu stojí v souvislosti 
s hrozivými událostmi konce světa Ježíšova slova: 
„Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, 
neboť vaše vykoupení je blízko.“ Až tedy budeme mít 
v prosinci pocit, že se na nás všechno valí (jako  
ty katastrofy konce světa), tak se zastavme a zvedněme 
hlavu, neboť Boží vláda je nám blízko. Zvedněme hlavu 
a vydechněme. Bůh je pánem našeho času, našeho 
života, nejsme otroky práce, nýbrž bytostmi vyvolenými 
k radosti a pokoji. Odevzdejme jemu svou úzkost, svou 
nervozitu, svůj nepokoj z toho všeho, co nestíháme. 
 On to za nás sice neudělá, ale naplní nás nadějí, 
vědomím, že konec konců důležité je jen jedno: On sám. 
Možná právě tohle nám dovolí při všem stresu prožívat 
advent jako advent, jako čekání v opravdové naději  
na naplnění. 

 

BAROKNÍ KONCERT VÁNOČNÍ HUDBY 
Žesťový kvintet Severka a Lovosický chrámový sbor 

10. prosince 2015 od 17.00 hod. 
 

+  
 

Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 
 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 
(Katechismus Katolické Církve v otázkách a odpovědích) 

 

174. Proč nám nestačí jen věřit v Ježíše Krista? 
        K čemu nám Bůh dává ještě svátosti? 
   Máme a můžeme se přibližovat Bohu prostřednictvím 
všech svých smyslů, nejen pouze rozumem.  
Proto se nám Bůh dává v pozemských znameních –  
ve chlebě, víně, oleji, ve slově, pomazání a vkládání 
rukou. 
   Lidé Ježíše viděli a slyšeli, směli se ho dotýkat a v tom 
všem zakoušeli vykoupení a uzdravení duše i těla. 
Svátostná znamení vnímatelná smysly prozrazují tentýž 
Boží rukopis, kterým Pán oslovuje člověka – nejen jeho 
hlavu.  


